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In die ouderdom van die Verligting (Descartes, die
begin van Sewentien eeu  .. Rousseau en Voltaire, die
einde van die agttiende eeu) verskyn die idee van
natuurlike regte in die heliosentriese heelal.
In die XIX eeu, Charles Darwin in wese gestaaf

Boris Mayorov
My ouers toegewyde

Die stelsel van waardes wat gebaseer is op die waardigheid van die mens

waardigheid van die persoon, sy belangrikste kenmerk
wat reeds gevorm deur natuurlike seleksie mensagtige
vir miljoene jare. Dit is bewys dat die persoon is nie 'n
dienaar van God, as 'n sosiale wese met waardigheid,
en slegs op hul toestemming tot die koning of die

Die geskiedenis van die mens, is die ganse mensdom vervul met die soeke na en regverdiging van betekenis, waardes
vir die oorlewing, modernisering en volhoubare lewe omgewing in die oorspronklike of konvensionele relatiewe en

president van sy keuse.
Voorheen bespreek vir eeue die goddelike beeld van
die mens en die liefde van buurman in die

absolute geaardheid van hul sosiale tyd en hul sosiale vlak. In hierdie gemeenskap, die individu in verskillende

geosentriese wêreld geskep deur God.

tydperke van sy lewe kan leef in 'n landmerk (byvoorbeeld: die huis, vriendskap, liefde, werk, loopbaan Vertikale

Op grond van hierdie idees is geskep en het die

opdragadministratiewe stelsel ouers of in demokrasieë, en jy kan fokus op die metgeselle, plaaslike verhaal, die

Handves van Regte in die Verenigde Koninkryk, die

proletariërs van alle lande, en so aan), een waarde , of om nie te voel en nie bewus van enigiets as waardevol wees ,

Handves van Regte in die Verenigde State van

terwyl dit in die studie, in die vind, depressief, in 'n stabiele, oorgang samelewing, of tydens periodieke onrus as gevolg

Amerika, die Verklaring van die Regte van die Mens

terwyl dit in die studie, in die vind, depressief, in 'n stabiele, oorgang samelewing, of tydens periodieke onrus as gevolg
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Amerika, die Verklaring van die Regte van die Mens
in Frankryk.
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Ouers, elite of leiers uitgevoer sosiale bestuur, oriënteer of
disorienteer n persoon of persone met geweld, geld en

Eerste en Tweede Wêreldoorlog aan die lig gebring die

wysheid in verskillende verhoudings, bied geleenthede vir die

behoefte aan universele verdrae menseregte. In 1941,

regering of in die tydperk van krisis van die samelewing is
links van menslike bevolking vir selforganisasie. In die
tydperk van krisis van die samelewing dikwels verskyn
avonturiers wat live bos gelei met sy hande .

Franklin Ruzvelt in sy toespraak, "State of the Union"
genoem vir ondersteuning van die vier noodsaaklike
vryhede: vryheid van spraak, vryheid van aanbidding,
vryheid van wil en vryheid van vrees. Dit het nuwe
stukrag aan die ontwikkeling van menseregte as 'n

Van gemeenskappe van kannibale, wat een of ander manier

noodsaaklike voorwaarde vir vrede en eindig die

het saam saam, om moderne regsfigure ontwikkel

oorlog.

samelewings met respek vir menswaardigheid en die praktyk

Wanneer die publiek bewus te maak van die

kom 'n lang historiese pad.

gruweldade wat gepleeg is deur NaziDuitsland was,

Op verskillende tye staatgemaak mense op die vakke van die

het dit duidelik geword dat die VNhandves het nie

gode, shamans, sy familie en stam, grondgebied en

akkuraat menseregte definieer. Universal ooreenkoms

godsdiens, dan deur nasionaliteit en landgoed en ideologie.
En daar was 'n fokus op die kultuur van verbruik en handel.
Terselfdertyd, sosiale swak verstaan en gedefinieer vir elke

is wat nodig is vir Menseregte.
Universele Verklaring van Menseregte
op die derde sessie van resolusie die Algemene

streek en die gemeenskappe van die streek. Terselfdertyd 85%

Vergadering van die VN 217 A (III) van 10 Desember

van die bevolking woon in so 'n wyse as wat dit moet wees om

1948 aangeneem.

alle lewende dinge  sonder woordewisseling plaasvind, nie
reflektiewe, nie hul optrede te ontleed.

Artikel 1.

In ons land die meeste mense ná die ineenstorting van die Sowjetregime, die totale nie verkry moderne wetenskaplike

Alle menslike wesens word vry, met gelyke

leiding stelsel nie, maar eerder geabsorbeer fragmente van verskillende, dikwels valse, konsepte en idees. Hul waarde

waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en

stelsels gevul en verander selfs gedurende die week. Dit is veral opvallend in terme van politieke, ideologiese en
ekonomiese stryd van die kompetisie, wanneer dit nodig is om die massas van 'n bepaalde streek of land te
manipuleer. Die belangrikste sosiale tydlose landmerk datum vir alle gemeenskappe uit 'n groep van drie mense tot
onlangs bestaan ryke  is die ondergeskiktheid van die huidige koning, keiser, leier, president, bevelvoerder, baas, man,

gewete en behoort op te tree teenoor mekaar in 'n gees
van broederskap.
...
In 1993, Rusland het 'n grondwet, wat die grondslag
van die beskerming van menswaardigheid, sy regte,

hoofstuk, die leier ... of voorwaardelike eed van onvoorwaardelike gehoorsaamheid of deur 'n ooreenkoms in

vryhede en regmatige belange gelê.

verskillende variasies tot werk en hul veronderstel is om te aanvaar, verstaan en bou hul verdraagsame houding aan

...

mense op grond van die bestaande werklikheid.

7 Desember 2000 die Europese Parlement plegtig

Ek hoop dat in die toekoms, mense sal in staat wees om die verhoudings van ondergeskiktheid te versag en een of

verklaar die Handves van Fundamentele Regte van die

ander manier beïnvloed die besluite wat geneem is deur die leier wees.

Europese Unie.

In my opinie, Rusland se bevolking het 'n hoë vlak van sosiale traagheid, leef asof in die Sowjetgemeenskap, het gesê
patrone van televisieuitsendings en is gefokus op die leiers in krag. Ek glo dat die krag, geld en kennis van vandag

Vandag, aan die begin van die XXI eeu, die

patrone van televisieuitsendings en is gefokus op die leiers in krag. Ek glo dat die krag, geld en kennis van vandag
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en die bevolking bly swak, die swak en onopgevoede. Dit is die gevestigde sosiale tradisie, belasting senior junior, wat

gemeenskap, elke persoon moet neem in die

grens aan 'n vrywillige aksie. Dit is moontlik gemaak nie net as gevolg van die gebrek aan deursigtigheid van die

implementering van verklarings van

berekeninge; skryf oor dit en sê: " beweer wetenskap " ... en die oorgang na 'n volhoubare ontwikkeling van Rusland

menswaardigheid met die regte tegnologie en

blyk te verskyn nadat stap almag van plaaslike stamme, wanneer die verhouding van krag, geld en kennis elite en die
bevolking sal wees 50 x 50. Jy kan die uitset van wetenskaplikes neem, dat die mens as 'n sosiale dier oorsprong
voltooi die stadium van die aap, maar voldoende volgens die sosiale gemeenskap, plaaslike tyd, in baie lande het nie
ontwikkel, en hierdie proses is waarskynlik net in die eerste fase. In hierdie geval, moet die sosiale tendense en die

metodes waardig lewe van elke persoon op aarde. Dit
is nodig om te verseker dat die volhoubare
ontwikkeling van elke persoon en die publiek 'n gladde
oorgang van outoritêre state om selfregering mense.

massa van mense nie die probleme van vordering te verstaan deur deel te neem in hulle as gevolg van die

Skrywer en redakteur van die webwerf bied duidelike

omstandighede, en radikaal verander sosiale tradisies vir hulle skadelik. Dit dooiepunt vir 'n klein aantal van

elke persoon persoonlike stelsel van waardes van

progressiewe eendersdenkende mense in Rusland  om stil stelsels te loop of te staan met 'n plakkaat in optogte.

koördinate (menslike waardes) gebaseer op die

Die evolusie van kompleksiteit van sosiale stelsels, sal ontwikkeling tendense van die gemeenskappe onvermydelik lei

meriete van die konsep as 'n gemeenskaplike

tot die opkoms van magte tussen die bevolking  massa van horisontale verhoudings op die basis van

instrument om die nasie, ander gemeenskappe en

menswaardigheid sal verskeie nie bou vertikaal gebaseer op die wet en etiek, met inagneming van die multikulturele

persoonlike geluk te werk.

faktor. Reeds vandag, vir die vreedsame ontwikkeling van volhoubare gemeenskappe, naasbestaan van kulture, vorm
'n gemeenskaplike en duidelik op elke stelsel van menslike waardes, solidariteit en deelname van almal in die
gemeenskap sake  uitgesluit of leef in hul virtuele ruimte en persoon, en die staat is ondoeltreffend. Deur universele

Oorlog is altyd toegelaat het opgehoopte in vredestyd
foute, geblus met skadelike menslike aktiwiteit. Alle
oorloë, insluitend die koue  'n sosiale ramp van die

onderwys en tegnologie groei rykdom en bevolking kennis. Die bereiking van stabiliteit van komplekse sosiale stelsels

samelewing ongeveer lei nog faktore van ontwikkeling,

sal die begeerte van elke persoon om die waardes van geluk te stimuleer en sodoende verliese en rasionele gebruik van

die bou van 'n gemeenskap. Goelag en die Holocaust

skaars hulpbronne in die ekonomie te minimaliseer.

moet nie herhaal word nie.

In die XXI eeu die tendens van skeiding van man uit argaïese konsepte van vertikale verhoudings tussen die staat, die

Dit is tyd vir 'n tweede Verligting, wetenskaplike en

kollektiewe stam en so aan, hulle vervang met die wet en etiese standaarde van respek vir hul regte, vryhede en

humanitêre revolusie, wanneer die waarde

regmatige belange. Ontluikende ander menslike kwaliteit  georiënteerde en waarde in geografiese koördinate, net

oriënterings wat gebaseer is op die waardigheid van

begin om te wys. Gebore en kognitiewe wetenskap, en tegnologie van die gebruik daarvan vir die skepping van nuwe
gemeenskappe en gelukkig lewens van individue.
Vandag in Rusland skaars 'n nuwe solidariteit gebaseer op die mense met die waardigheid en waarde van die menslike

die veld van natuurlike menseregte sal ingesluit word
in elke mens geluk tegnologie, verseker die volhoubare
ontwikkeling van gemeenskappe.

geaardheid, wat saam families, professionele mense, gemeenskappe van belang en ander primêre selle van die

In Rusland, die geskiedenis van beide die openbare en

burgerlike samelewing sal bring. Ek glo dat aan die einde van die XXI eeu sal gebruik persoonlike kwantitatiewe

menseregte, sy voordele was in verband. In die

berekening van die vlak waardes 'n persoon, met inagneming van die genoom van 'n bepaalde persoon, 'n

twintigste eeu die sogenaamde Sowjetowerhede byna

kwalitatiewe oorgang van Homo sapiens totwaardegeoriënteerde persoon maak.

heeltemal uitgewis nie net die konsep nie, maar ook 'n

Die man en die gemeenskap is altyd strewe om die doeltreffendheid van sy soort aktiwiteit te verbeter, soms na verwys

gevoel van eiewaarde. Die Sowjetman op die basis

as die betekenis van die lewe. Maar hierdie faktor as dit en sal ooit tel, seker te wees 'n bietjie soos 'n lokomotief 8% of

van al die totale opgewek "eie trots."

selfs minder. En hierdie vlak was vir eeue na etniese en die res van die lewe van elkeen van ons, wat hy dit nie sou

Nie Sowjet grondwet 19181978 het nie sluit in hul

doen. Menslike aktiwiteite is dikwels nie nuttig nie, maar as die werk van die enjin, waarvan die gebruik van rede soms

artikels selfs een woord met die wortel "waardig is."

doen. Menslike aktiwiteite is dikwels nie nuttig nie, maar as die werk van die enjin, waarvan die gebruik van rede soms
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In die loop van industrialisering (Art Nouveau), het die gemiddelde vlak van openbare Politegnikum onderwys bereik,

Die konsep van menswaardigheid is ingesluit in

vergestalt in die begrip van die fisiese prosesse massas, magte, arbeid, energie .... In my opinie, in baie lande van die

Rusland 1993 Sowjetgrondwet van die jaar.

twintigste eeu, het die gemeenskap eenvoudig, onder die heerskappy van die aktiwiteit van idiote passionaries
afstammelinge van ethnogenesis teorie LVA Gumilova , en vandag die meerderheid van die energie is onbeheerbaar .

Grondwet van Rusland

Dit is tipies en Rusland: dit dikwels verwoes hul eie leiers van die mense, en nie oorwinnaars  die barbare. Die wêreld

Ons, die multinasionale mense van die Russiese

het die perke van intensiewe ontwikkeling bereik. In my skatting, sedert die laat 60er jare in die USSR en in die

Federasie, verenig deur 'n gemeenskaplike lot op ons

sosialistiese wêreld lande voor, teen die agtergrond van die utopiese Kommunistiese Party beplan om is ingestel

land, tot stigting van menseregte en vryhede,

kriminele gemeenskap van die huidige wet en gesonde verstand, en ná die ineenstorting van die USSR, hierdie

burgerlike vrede en beweging, die behoud van die

korporatiewe strukture, sommige met buitelandse en transnasionale korporasies het gegroei, vermenigvuldig en

histories gevestigde staat eenheid, wat uitstroom uit

vasgevang Russies: stuur verteenwoordigers aan die Regering en as afgevaardigdes na die Parlement met 'n kaartjie

die universeel erkende beginsels van gelykheid en

gekoop word by enige party of beskaafde stel relevante aanbevelings d, tot op doktorale proefskrifte van enige

selfbeskikking van volke, ter ere van die geheue van

wetenskap.
Vir korporasies, die belangrikste ding  het wins en Europa bymekaar kom om die beweging van idees, mense en
kapitaal, en die volhoubare ontwikkeling van korporatiewe prioriteit EU te vereenvoudig. Maar op die manier waarop

die voorvaders wat vir ons die liefde en respek vir het
oorgedra vaderland en geloof in 'n goeie en
geregtigheid, die hervatting van die soewereine staat
verklaar van Rusland en die handhawing van die

die EU het 'n baie probleme.

fermheid van die demokratiese basiese, streef daarna

In die oorgangstydperk in Rusland, waarskynlik die KGB, nou die RFD speel 'n belangrike rol in die regering van die

om die welsyn en welvaart van Rusland te verseker ,

land en probeer oor die korporasies, wie se geskiedenis ontvou voor ons oë te kry. Ek glo dat hierdie metode van

Wat uitstroom uit die verantwoordelikheid vir ons

oorgang, die Russiese weergawe van die vorming van korporatiewe bestuur .

vaderland voor huidige en toekomstige geslagte, die

Rusland vandag, die behoefte aan universele geletterdheid van waardes as die basis vir die lewe in die inligting

erkenning van onsself as deel van die internasionale

gemeenskap. Dit is dus nodig, en die voortdurende verbetering van die welsyn van die bevolking, en veral die sentrale

gemeenskap, neem die Grondwet van die Russiese

deel. Sosiale bestuur op alle vlakke nodig om horisontale bande van solidariteit vir mense in verskillende
gemeenskappe te bevorder, dra by tot die opleiding van personeel vir die moderne bestuur van die land en
samewerking in korporasies regoor die wêreld in te voer uit die buiteland, tegnologie kundiges en kapitaal. Rusland
tydens die oorgang na die postmoderne kan wees vir buurlande hoofstad stoor en samewerking ontwikkelde lande het

Federasie.
Artikel 21
1. Menswaardigheid moet beskerm word deur die
staat. Niks kan die grondslag vir sy uitsondering wees.

geen groot krag met missiele en gemaklik supranasionale land met 'n ontwikkelde korporatiewe stelsel, eintlik verenig

2. Niemand sal gemartel word of ander wrede,

met hul transnasionale bande met die Europese Unie en die res van die waardegeoriënteerde wêreld.

onmenslike of vernederende behandeling of straf.

Direkte minderheid dikteer die storie gaan, 'n beheer opsie deur demokrasie in Rusland het nie plaasvind nie, en die

Niemand sal onderworpe wees sonder vrye

selfwaardegebaseerde bevolking is net besig om sy pad na die verstand en in die praktyk, nog ontwikkelde lande. En

toestemming aan mediese, wetenskaplike of ander

hier Rusland het 'n kans om nie te sleep die stert van die Weste (wat nie sleg is), en bereik dieselfde vlak as ontwikkelde

eksperimente.

lande, stadig maar seker ontwikkel nie net die weermag, ekonomie en wetenskap, maar ook waardegeoriënteerde
bevolking.
In vandag se wêreld ná die ineenstorting van ryke en die transformasie van die outoritêre regimes van die twintigste
eeu, die einde van "koue oorlog", die wetenskaplike en tegnologiese revolusie en die era van die liberale ekonomie van

Kommentaar te art. 21
Waardigheid van die individu, soos uiteengesit in die

eeu, die einde van "koue oorlog", die wetenskaplike en tegnologiese revolusie en die era van die liberale ekonomie van
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die ontwikkelde lande ontdooi biljoene mense, die massas bevry vir die lewe in die nuwe omgewing die kom

Aanhef tot die Internasionale Verdrag oor Burgerlike

postmoderne . Vir die vorming van gemeenskappe na die demokrasie en liberalisme (bestendige, nie 'n vinnige

lede van die menslike familie, waaruit afgelei al die

ontwikkeling as gevolg van die verwerking van grondstowwe, en deur middel van innovasie en verbetering van elke

onvervreembare reg en wat is gebaseer op vryheid,

persoon) wat nodig is nuwe basisse en riglyne vir die bou van persoonlike en sosiale geluk. Weereens, sosiale

geregtigheid en vrede in die wêreld.

geskiedenis, maar vir die eerste keer op 'n globale skaal begin vervanging van die godheid, hoof, leier, herevaluering
van die morele gesag, die gesag van brute krag, die onregverdige geld of twyfelagtige kennis, ideologieë en ander
verouderde sosiale tradisies.
In sy jeug, tydens die deurlopende propaganda, die Sowjetmense wat ek was om te hou 'n ordentlike gemeenskap van
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en Politieke Regte, is 'n inherente eienskap van alle

Waardigheid  onvervreembare eiendomsreg as die
hoogste waarde, het die basis gevorm van die
erkenning en die respek van al sy regte en vryhede
(oordeel Konstitusionele Hof van 27 Junie 2000 N 11P
// SZ die Russiese Federasie 2000 N 27. Artikel 2882

die moderne mens, wat 'n bietjie vryheid van aksie ontbreek wees. Maar ek was verkeerd. Die Sowjetmense het

..) En wat deel uitmaak van dit ongeag van hoe hy en

uitgedraai om geblikte, bevrore gemeenskap modes van absolute monargie en die Bolsjewistiese diktatorskap; nie

die mense rondom hulle waarneem en sy

kannibale, maar nie sekulêre samelewing. Waarskynlik die massiewe aftakeling van konsepte, insluitend 'n paar

persoonlikheid te evalueer. Daarom, maak nie saak

gevalle van kannibalisme in Rusland kan wees 'n ander 100 jaar. Pogings is nodig elite, byvoorbeeld, vyfjaarplan die

hoe gevestigde self man, wat ook al die eienskappe,

uitskakeling van inligtingsgeletterdheid vir die mense wat in 'n moderne kennis samelewing. Blykbaar, moet jong

insluitend die negatiewe, kan hy in besit te neem, die

mense aangemoedig word om elemente van 'n nuwe samelewing te bou, om 'n korrekte beeld van die lewe wys, sodat

staat en sy owerhede verplig is om ten volle verseker

dit nie om te val in skok van live of figuurlik eet buurman of war en sterf relatiewe op soek na geluk buite postindustrial
samelewing.
In Rusland, in die meeste hulpbronryk land in die wêreld, na die ineenstorting, ontdooi en reentry van Sowjet

sy voorwaardes vir die verwesenliking van alle regte,
om te verseker menswaardigheid. Verseker
menswaardigheid  dit in die eerste plek beteken dit
nie behandel as 'n voorwerp van invloed op die deel

samelewing getrap oorgang. Sinvolle persone vermeld Russiese soewereiniteit in die Grondwet van 1993, het 'n

van die staat, sowel as 'n gelyke entiteit wat hul regte

bloudruk vir die toekoms, maar nie mense leer om hierdie nuwe geleenthede te gebruik om hul geluk te bou en die

kan verdedig deur al beteken nie deur die wet (Deel 2,

mense gebly war met elemente van die mislukte opdragadministratiewe stelsel, spruite van demokrasie, 'n nuwe

artikel 45 van die Grondwet ..) verbied En

misdaad, nuwe etiek, en ander allerhande faktore moderne beskawing. War mense het voortgegaan, soos in die vorige

argumenteer met die regering in die gesig enige van

kere tot private en openbare geluk soek, kry jou hande op, bykomend tot lae lone, onpersoonlik ekwivalente eiendom 

sy organe (die oordeel Konstitusionele Hof van 3 Mei

geskenkbewyse wat reeds gegooi om die wind onvoorbereid bevolking.

1995 N 4P // SZ die Russiese Federasie. 1995 N 19.

Volgens die VN Menslike Ontwikkelingsindeks ( HDI vandag) wissel in Rusland in die gebied van 55 uit 169 lande. Dit

Art. 1764).

wil sê die Russiese burgers bly swak, omring deur sy rykdom (kon nie, het nie tyd in die twintigste eeu tot die ekonomie
te ontwikkel op die basis van die bevelstelsel het), kan nie so aangaan nie die soeke na die konstruksie van sy geluk. Die
VN het 20 Maart gestig, 2012 Internasionale Dag van Geluk : Rusland se gradering vir geluk in die VN verslae tot
dusver is klein.
Compound die materiaal armoede van die samelewing, onbeheerde media deur traagheid voortgaan om openbare vae

Boris Mayorov I.  site editor en skrywer van die
projek dui daarop dat die massauittog van die
bevolking in die meeste lande van die chimera en
ideologie begin in die moderne era van globalisering.

ekonomiese en politieke omgewing op te lê voortgaan om doelbewus, dikwels onbewustelik, om openbare sentimente te

Elke nasie is besig om bewysgebaseerde deur die VN

manipuleer, vorm die konsep van kultuur gebaseer op die liedjies en danse op die verhoog, en die ys, die ander valse

neem, waardes wat gebaseer is op die konsep van

teikens geluk man wie se wen lewe gaan voort om te word gemeet is minder as die inhoud van sy klein beursie.

"menswaardigheid" wat in die XXI eeu 'n aksioma

In ons tyd, het daar 'n behoefte om alle vlakke van sosiale en humanitêre betekenis van die lewe te werk en as hulle nie

van openbare bewussyn, die begin van die berekening

is ontwerp en prakties ontwerp, nadat die ontwikkeling van die openbare goedere en betekenis van wetenskaplike en

van volhoubare ontwikkeling en die menslike

is ontwerp en prakties ontwerp, nadat die ontwikkeling van die openbare goedere en betekenis van wetenskaplike en
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van volhoubare ontwikkeling en die menslike

tegnologiese revolusie, kan die gadgets van ons tyd in die huidige globale wêreld 'n reeks van sosiale katastrofes te

gemeenskap in elke sin sal wees.

danke gebeur het die verlies van verwysingspunte nou floreer en ontwikkelende gemeenskappe.

Soos Descartes stelsel van koördinate (x, y, z  almal

Die ineenstorting van die tradisionele manier (van enige oriëntasie in die lewe) het in die verlede, maar nie op 'n

weet) en die heliosentriese stelsel, Galileo, sal verseker

wêreldwye skaal. Ek veronderstel dat die kompleksiteit van die situasie is te danke aan die onmoontlikheid van
herhaling van die sosiale geskiedenis van ontwikkelde lande te ontwikkel.
Moderne uitdagings  die uitdagings van volhoubare menslike ontwikkeling, gemeenskap, Rusland en alle lande
(sonder die spontane ontwikkeling van die geld ekonomie, stagnasie, sonder ruk en skielike gerem, sonder oorloë en

Настройки
▼
beskawing, die belangrikste waarde
van die

dat die ontwikkeling van die moderne wetenskap en
tegnologie, het vandag vir die modernisering en die
lewe na die Nouveau (kapitalisme) moet duidelik elke
moderne mens stelsel van sosiale dimensies. Te wees
in die tradisie van fix en wetgewing wat spesifiek vir

revolusies) Ek stel voor om te begin om op te los nou elkeen op sy eie vingers tien waardeoriënterings wat gebaseer is

elke plek en kwantitatiewe komponente van waardes

op menswaardigheid. Terselfdertyd wil hê jy moet sluit deskundigedigitale metodes van menslike geluk in die

van die verbruiker mandjie na die versekerbare

berekening van elke smartphone, koppel dit deur 'n super rekenaar met die basiese stelsels van koördinate van die

waarde van elke mens se lewe. Op hierdie punt, die

mens se lewe: die heliosentriese, geosentriese, sosioekonomiese (openbare, burgerlike, private). Ek vandag voor tien

einde van 2010, 'n gemeenskaplike stelsel van sosiale

waardeoriënterings om probleme van eie geluk 'n persoon se los, volhoubaarheid van enige gemeenskap van die gesin

wetenskaplike metings nie bestaan nie. Ek hoop dat

na die staat, die evaluering van enige stappe regerings in die binnelandse en buitelandse beleid. Die nasionale belange

die waardigheid van almal, die son bokant sy kop en

van die mense in ons postindustriële era moet ontwikkel in die universele waardes van die mense en van die hele
mensdom van die aarde. Dit is die politieke en etniese nasie en nasionale belange is omskep in waardes van volhoubare
gemeenskappe gebaseer op nodige en voldoende geluk van elke persoon in 'n bepaalde omgewing.

aanbeveel deur die berekeninge van waardes vir elke
persoon in die komende jaar sal die basis van sosiale
verhoudings wees, en my sketse in hierdie gebied sal
voordelig wees vir my volgelinge wees.

In die XXI eeu sal dit bereik word universele inligtingsgeletterdheid, moet mens vandag om 'n stel van stelsels, kennis

Ons moet wegbeweeg van voluntarisme in staatgebou

en vaardighede wat hom in staat sal stel om te identifiseer en te formaliseer hoofsaaklik oor die regte, vryhede en

en sosiale impromptu openbare en plaaslike owerhede

regmatige belange om 'n volhoubare lewensbestaan waardes handhaaf bied. Spesifiek, moet digitaal, eerder as om

met die optrede van die blokkies en strate van enige

obskure metodes en tegnieke oral wees om 'n voldoende stel inligting gereedskap bied, aan te dui hoe om dit te gebruik

nedersettings.

in ooreenstemming met wetlike en etiese standaarde van 'n bepaalde lokaliteit. Selfs vandag nog, is dit nodig om

Vandag behoefteontleding en gevolgtrekkings uit die

tegnologie te digitaliseer, te formaliseer en bied aan elke persoon metodes aan te spreek meeste situasies in die lewe,

tragiese foute van fascisme, kommunisme, en die

baie gerieflik deursigtige waardeoriënterings met die nodige detail vir elke waarde en die verhouding op die basis van
menswaardigheid skoon te maak.
Vandag, doen die meerderheid nie groot literatuur lees, is nie op soek na en nie waardevolle verwysing vir sy lewe te
bewys, is dit onwaarskynlik dat die tyd om nuwe toestelle, masjiene met program beheer, of draagbare rekenaars

ander kant drogbeelde van liberale groei van
individuele lande ten koste van die omgewing en die
utopiese idees van die mens oor die afgelope
millennium.
'N updated leierskap, tegnologie, volhoubare

ontwikkel het. Die moderne mens is nie genoeg nie, en demokrasie, en sy basiese waardes  vryheid. Vir die

gemeenskappe waardegeoriënteerde toelaat

modernisering van hierdie samelewing moet in ag neem en al die regte, vryhede en regmatige belange op die basis van

mensdom om oorloë te vermy en verleng die lewe van

menswaardigheid, wat 'n stewige grondslag vir alle areas van sosiale interaksie sal voorsien van toepassing, vertikale

die gemeenskappe en die hele werklike menslike

en veral horisontale verhoudings in die samelewing wat nie ontwikkel het sedert die dae van slawerny in Rusland tot

beskawing tot die uitwissing van alle redelike en woon

vandag toe: in hulle het nie nodig gehad om. Alle vorme van posisie, bewaar in Rusland sedert Peter die Grote se tye, is

in die hande biologiese dood van die planeet Aarde en

dit nodig om die kode van etiek en reëls te verander op grond van sosioekonomiese toestande van die gemeenskap of

die daaropvolgende dood van hierdie variant van die

groep persone. Ek veronderstel dat by die basis van die oppergesag van die reg is nie geneem word die lewe van die

heelal.

groep persone. Ek veronderstel dat by die basis van die oppergesag van die reg is nie geneem word die lewe van die
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samelewing, en die oppergesag van die menslike waardigheid. Updated kalender sal geskep word in Rusland en vir

heelal.
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baie nasionaliteite afsonderlik. Bevolking verdeel met baie van die foute van die verlede kultuur en verkry moderne
landmerke.
Persoonlike koördineer stelsel wat gebaseer is op menswaardigheid, en in die nabye toekoms en in die lig van die
genoom van elke persoon moet oral in die openbare gedagte geïmplementeer word en in die nabye toekoms die basis
van sosiale metodologie, metodes en wiskundige modellering van die staat en sosiale bewegings saak. In hierdie geval,
sal sukses afhang van die omvang en die vlak van elektrisiteit, monetêre en opvoedkundige regulering van sosiale
verhoudings. So elke bewuste menslike waardigheid is die ry faktor van selfregering. Na Europa en Rusland in chaos
gedompel deur 'n natuurlike en vry van verdeling van die eiendom van die voormalige USSR en die tweede hervestiging
van die mense wat ons sien in ons tyd, is dit nodig om te formaliseer en tegnologie om nasionale belange en
hulpbronne te skakel in hierdie koördinaatstelsels vir die verwesenliking van die waarde van die ekonomie, 'n ware
menslike kultuur en sosiale beleid, om die proses van bestuur en menslike interaksie was wiskundig deursigtig, billik
Vandag, egter, baie dinge in ons hande!

en voorspelbaar. Digitalisering van die Aarde werk is suksesvol uitgevoer deur Google , is 'n indrukwekkende ervaring
in die menslike liggaam verteenwoordig in die digitalisering tegnologie Google ou Liggaam Browser . Enige verdere

In bykomend tot die belangrikste beeld van 'n persoon

vordering sal gekoppel word aan die formalisering van die internasionale gemeenskap in die transnasionale projek

van waardes van 3 vingers, ek stel voor om alle mense

(deel van die projek kan in Skolkovo geïmplementeer word, om te vergoed vir die vererger misdaad en korrupsie lag in
demokratisering van die samelewing, wat is uitgestel in 'n toestand van nader 90 jaar van ekonomiese ineenstorting,
Rusland). Maar tyd dikteer die behoefte aan die skepping en implementering in Rusland en postdemokratiese sosiale
verhoudings.

vriendelik aan elke individuele beeld van die skepping
en behoud van geluk in die waardestelsel van
koördinate op die basis van waardigheid (verbind
deur twee hande) 10 waardeoriënterings (10 vingers
van albei hande).

In hierdie geval, nou is dit nodig om 'n minimum vlak van onderwys voorsiening te maak vir die begrip van elke

Kan nie opgee nie  geluk sal verdwyn.

persoon wat die verskil tussen verskillende koördinaatstelsels en tyd: astronomie, geosentriese, plaaslike, sosiale,
persoonlike. Byvoorbeeld, 'n persoon in die kinderjare, adolessensie en volwassenheid woon in 'n verskeidenheid van

Google

persoonlike tyd. Gemeenskap van ons planeet leef in hul sosiale tyd en die aarde  so het hulle astronomiese tyd en
kalender. A periodieke aktiwiteit van die Son hang nie net kruissny aan die jaarringe van bome, maar ook die geslag
van gehalte. Regte, vryheid en regmatige belange van die verkryging van self elke generasie, maar op 'n ander vlak. Ons
kan een generasie van 'n missiel, en die ander geslag van nalatigheid, die kollektiewe of persoonlike oortuiging van die
nasionale leier van die toepassing daarvan nie toelaat. Ons moet nie toelaat dat die voorkoms van derde lande met
kernarsenale en lei sy Koue Oorlog, of die bekendstelling van sy satelliet: byvoorbeeld, die leier van musiek fans deur
die verkoop van die bos rondom die Amazon stam om liedjies oor die leier uitgesaai. Ek glo dat die huidige lood
produktiewe, indien gebaseer op die sekuriteit van menswaardigheid: oop, universeel en vinnig versprei; Dit maak nie
die aktiwiteit te inhibeer en bevorder die waarde van menslike geaardheid vir volhoubare ontwikkeling.
Vandag spoed sosiale prosesse volgende medium verandering koers . Moderne beskawing verg konstante en gewilde
aandag aan die menslike waardeoriënterings, insluitend dit is tyd om te gaan, en 'n enkele kalender vir die inwoners
van die aarde.
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van die aarde.
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Byvoorbeeld, niemand het gedink, maar dit is moontlik vir die volhoubare ontwikkeling van die Kaukasus daar moet
nie uitgebrei word bedryf en demografie, sowel as in China, stel duidelike grense aan almal en voorsien werk vir jong
mense in die digbevolkte gebiede van die ontwikkelende streke van Rusland en die res van die wêreld. Daar moet egter
die plaaslike regering in ontwikkelende streke onmiddellik ingestel word. Vir my en die vektor van ontwikkeling van
Moskou  die groot vraag. Moskou  kontinentale metropool. Ons hoofstad is nie deur mense aangeblaas oseaan winde
as New York en dus moraliteit, sosiale wette, etiese kodes en korporatiewe maatskaplike groepe, moet die tradisie van
Muscovites in 'n skeiding van godsdiens en staat meer betroubaar wees. Belangrik vandag is die beginsels van
openheid en toereikendheid van die begroting en die krag beheer in Moskou, genereer deur media kanale sulke optrede
regoor Rusland.
As ons aanvaar dat die moderne Rusland agter lags ontwikkelde lande in Europa vir 100 jaar, ons samelewing vandag,
in 2010, deel van die band 'n beroep op 'n sekere orde van die bevolking (met die tendense van die Italiaanse banale of
erger, Duitse fascisme met die bevestiging van die leier). Mense bly swak, onvoldoende is om sy nasionale rykdom en
volgens sosiale traagheid, met geen idee van selfrespek, sal voortgaan om moet in hoof en leier, vasmaak sy
persoonlike fortuin om die totale aantal missiele en hoofde, vir getalle van beeste, varke en dies meer verspreid
aanwysers aanvanklike era van modernisering . Daarom, wetenskaplike en politieke leiers, ekonomiese elite, alle
verstandige mense moet bekwaam en versigtig wees om die sosiale bestuur maatreëls toe te pas in hierdie tydperk van
ons ontwikkeling, om die nodige sentrums van konsentrasie van sosiale inisiatiewe bied, voortdurend sorg vir die
verbetering van die materiaal vlak en sosiale kultuur, wakker onafhanklikheid en verdraagsaamheid van die bevolking,
die konsep van persoonlike soewereiniteit en volhoubare lewensbestaan in kapitaal vandag en na kapitalisme het om
die ontwikkelde lande kom. Byvoorbeeld, het nie genoeg geld: geluk verhoog kan word ten koste van die liefde, kennis,
werk of ander waardes (sien figuur), sonder om te vergeet dat die belangrikste faktor vir mans  'n vrou en omgekeerd
vir vroue  mans. Die oorgang na die waardeoriënterings van die bevolking in die nabye toekoms kan begin in jong
mense opgee bier en sigarette, en die volwasse bevolking in die breë horisontale verhoudings begin om die wet en etiek
waardes toe te pas in sy verhoudinge met mekaar by die huis en by die werk, die skep van 'n postmoderne ekonomie. In
hierdie samelewing met gewortel menswaardigheid in die mentaliteit van die mense is meer gerieflik om te begin deur
personeel aan te trek Army (vir die diktatuur van die proletariaat en die opdragadministratiewe stelsel wat voorheen
daar was vervals rame, en nou is daar 'n vertikale verhouding oorheers), wat kan optree as 'n kragopwekker van
burgers met beskermde denominasie vir 'n nuwe samelewing. Die gaping tussen die mense in krag, geld en kennis sal
altyd plat die wetlike en etiese standaarde. Ek glo die reg om op politieke partye in die wet te betree is nie net
kwantitatief nie, maar ook die behoefte aan navorsing en ontleding van sosiale bestuur sentrum.
Die skrywer is van mening dat in die moderne era van globalisering, universele sosiale aksie en begrip van beperkte
energiebronne, begin 'n massauittog van die bevolking van alle lande van die chimeras en ideologieë. Na aanleiding
van die wetenskaplike en tegnologiese revolusie mensdom sal oorleef wetenskaplike en humanitêre. Elke persoon,
gemeenskap, sal mense redelike waarde stelsels wat gebaseer is op die konsep van "menswaardigheid" wat in die XXI
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gemeenskap, sal mense redelike waarde stelsels wat gebaseer is op die konsep van "menswaardigheid" wat in die XXI
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eeu 'n aksioma van openbare bewussyn, die konstante in die gereedskap van edemokrasie, as 'n basis vir die
evaluering en berekening van volhoubare menslike ontwikkeling, gemeenskap gebiede, en elke staat sal wees kry.
Descartes het die stelsel van koördinate vir die ruimte x, y, z, en hierdie van 'n
skool natuurlik almal weet, maar min mense besef dat sy vorming plaasgevind
het vir ten minste 1000 jaar, sedert ons voorouers na die uitvinding van
natuurlike getalle meer 1000 jaar nie moet invoer O, wat die basis gevorm van
haar.
Soos Descartes koördineer stelsel om te verseker die ontwikkeling van die
moderne wetenskap en tegnologie, het vandag na die eerste stappe van die bou
van 'n gelukkige lewe ná Nouveau (kapitalisme) beoordeel is wat nodig is vir die
Geesteswetenskappe en verstaanbaar vir elke stelsel van basis sosiale meting
van menswaardigheid. In hierdie geval, moet die konvensionele drie landmerke
(kanaal) op die krag van sosiale bestuur (beleid), geld (ekonomie) en kennis
(wetenskap) word aangevul deur ander ekwivalent, deursigtige, verstaanbaar en gebruikersvriendelik vir die publiek
stelsels van waardes ( koördinaatstelsels ). In hierdie geval, vandag moet ons verstaan dat die krag (selforganisasie),
geld, en intelligensie (kennis) samelewing nie lineêr groei, hulle is objektief golf siklusse wat binnekort gevind sal word.
Dit beteken dat na die ontwikkeling van 'n gemeenskap is heel moontlik tydperk van agteruitgang, wat betroubaar
bande van die gemeenskap selfs beskerm teen selfvernietiging vereis. Enige sosiale aksie vandag kan geskat word op
die vingers. Die regerende elite in baie lande het meer krag, geld en kennis as die opposisie of die bevolking. Dit geld vir
Rusland, wat nie afwyk van die vertikale toestel van sy samelewing, verhoogde Sowjettydperk van die ontwikkeling
daarvan.
Elke persoon van kleins af moet respek kweek vir hulself en ander, waardeoriëntasie: burger deelname aan plaaslike
sake en politiek, beide onafhanklik en as deel van die plaaslike gemeenskap op die horisontale vlak, in familie sake en
in die plaaslike ekonomie, te heg aan selforganisasie en plaaslike gemeenskappe vir sekulêre etiek, aangepas vir elke
ouderdomsgroep.
Vir alledaagse kommunikasie tussen mense in families vir al die volke van die wêreld bied 'n vereenvoudigde weergawe
van dieselfde begrip van menslike waardes wat gebaseer is op 'n halfoop palm van jou hand (vuis) en drie vingers.
Hopelik sal hierdie simbool 'n element van inligting kultuur van alle mense geword. Meer komplekse sagteware en
inligting model van 'n persoonlike geluk sakrekenaar stel om te ontwikkel vir persoonlike mobiele toestelle. Mobile
slimfone in die nabye toekoms sal verbind nie net om die kaart van die gebied nie, maar ook aan die betrokke sosiale
databasisse, wat nou bloeiende.
Dit is duidelik dat die politieke stelsel van 'n samelewing van volhoubare ontwikkeling by die eerste fase sal bestaan
uit die drie sfere van sosiale verhoudings, van die drie hoofrigtings (partye), wat sosiale energie strek: die omvang van
krag, geld en kennis. Alle terreine sny en 'n gemeenskaplike komponent op die basis van menswaardigheid en dit alles
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krag, geld en kennis. Alle terreine sny en 'n gemeenskaplike komponent op die basis van menswaardigheid en dit alles
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sal die waarde van elke persoon, die persoonlike geluk en welstand van die hele gemeenskap, politieke nasie, die mense
van die Statebond in
die mate wat nodig is
verbeter. Politieke
partye van die nabye
toekoms sal nie
staatmaak op die leer
of geloof, en nie op die
massa van die
bevolking, en op
wetenskaplike advies
en 'n eie nasionale
wetenskaplike skool,
waarvan ten minste
sal bepaal word deur
die wet. Politieke
partye van die nabye
toekoms kan slegs op grond van oop en gelykheid eie en nasionale mag en finansiële moontlikhede. In die parlement
die wet van volhoubare ontwikkeling sal bepaal moet word ten minste drie breuke, wat gevorm sal word deur partye
onafhanklik van die ontvang in die algemene verkiesing belang optree, as kiesers kan nie en moet nie buitengewone
geleenthede vir oortredings van volhoubare ontwikkeling het. Terselfdertyd stryd teen enige wettige openbare
aktiwiteite sal baie meer ernstig as wat tans gestraf word. So 'n politieke stelsel van die drie partye kan verklaar word in
Rusland in 20152017 jaar deur dekreet van die huidige president of die AllRussiese Grondwetgewende Vergadering
vir 50 jaar en dit sal 'n balans van belange te voorsien. Maar sosiale prosesse as die weer, terwyl skaars geprojekteer in
'n klein tydperk.
Ek glo dat die hele wêreld die verdere ontwikkeling van die bestaande demokrasieë of outoritêre regimes wat gebaseer is
op die voorskrifte van die regerende elite (of familiegroepe burokrasie op verskeie vlakke) is gekonsentreer in die hande
van die krag, geld en kennis sal in die rigting van die balans van hierdie komponente vloei. Die wanbalans is geneig om
te veroorsaak, wetenskap, groot literatuur, musiek, visuele kunste, maar ook bloedige onrus, as nie al die opposisie
konsentreer op literêre of ander vreedsame oefening om die regime, wat in ons tyd is beroof van die Goddelike grond
aan die kaak. 'N treffende voorbeeld van hierdie wanbalans het die wêreld Rusland. Welkom by die adel en
waardigheid van sy algehele minagting van die bevolking van die ryk en het 'n klassieke kuns en Russiese opstand.
Interessant genoeg, die Aleksandr Sergeevich Pushkin, het herhaaldelik 'n tweestryd vir die eer en waardigheid geveg,
in sy werk The Captain's Dogter van Russiese oproer woord WAARDIGHEID nooit toegepas, selfs al is die
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kommandant van die fort Mironov, en Grinyov, en Pugachev, indirek hierdie fundamentele menslike eiendom toegerus
.
WAARDIGHEID Die woord om die basiese eienskappe van 'n persoon beskryf is nie in die werke van War and Peace
Leo Tolstoy se en net in 'n paar gevalle, dit beklemtoon die pragtige maniere van 'n paar van die groot helde van die
roman. In die werk A. gevind I. Solzhenitsyna Gulag Archipelago WAARDIGHEID helfte en net een stuk, saam met
hierdie woorde in wese "te red voor die vernietiging van menslike waardigheid"  die sesde deel in hoofstuk 1, waar
Alexander Isaevich vertel die lewe van die eerste verban sosialiste 30s .
Die volledige uitgawe Vladimira Lenina, in sy 55volume, ek het nie gevind dat die frase "menswaardigheid", maar
daar is 23 Soortgelyke frases oor mishandeling Tsaristiese owerhede met burgers.
As ek reg is, dan in die nabye toekoms nodig is vir onderwys aan die sosiale, fisiese en wiskundige wetenskappe te
balanseer, en vestig drie regerende partye: Konserwatiewe Party van Rusland (afhanklikheid van krag), liberale
(Demokratiese) Party van Rusland (afhanklikheid van die ekonomie), die Progressiewe Party van Rusland
(kennisbasis). Munisipaliteite kan altyd 'n kern van drie verkose kommissarisse in hierdie gebiede as die basis van die
plaaslike raad, en ten minste nog vyf tot enige verteenwoordigers van burgers te kies, ongeag van lidmaatskap in
politieke partye, wat baie kan wees, afhangende van die plaaslike tradisies.
(Onthou die teks van artikel 6 van die onlangse grondwet, wat die rol van een van die regerende party verklaar. "Die
voorste en leidende gesag van die Sowjetsamelewing en die kern van sy politieke stelsel, die staat en openbare
organisasies is die Kommunistiese Party van die SowjetUnie. Die CPSU bestaan vir die mense en dien die mense.
Gewapen met Marxistiese leninskim onderrig, die Kommunistiese Party bepaal die algemene perspektiewe van die
ontwikkeling van die gemeenskap en die loop van binnelandse en buitelandse beleid van die USSR, die hoof van die
groot kreatiewe aktiwiteit met Soviet mense, en verleen 'n beplande wetenskaplik gestaaf karakter om hul stryd om die
oorwinning van die kommunisme. ")
Plat skema ontwikkel politieke stelsel van die Nasionale Vereniging van Rusland in XXI eeu met die drie vernaamste
partye 1.2 en 3, en bied hul gemeenskap stabilisering projekte in die volgende verkiesing sal lyk volgens die figuur
hierbo genoem. Daar moet egter 'n nieregeringsorganisasies uit drie persone en bo, en die media in die besonder word
gebou op 'n wetenskaplike basis en drie pilare in al die weergawes: die krag, geld, kennis, verwerp as nutteloos enige
kongresse net ekonome, maar filmmakers, intellektuele en generaals as nutteloos en foutiewe in sy verklaar struktuur 
op een wiel is nie te verlaat. Byvoorbeeld, al die suksesvolle party van die twintigste eeu is gebou op hierdie
fondamente gehad, en langtermynsukses daarvan afhang korrek verklaar waardes en die basiese beginsels van die bou
van baie.
Verdere volhoubare ontwikkeling van Rusland, die gehalte van die groei van sy beskawing sal in staat wees om uit te
voer net selfversorgend wees, waardegeoriënteerde mense op die basis van alle verstaan en respekteer en beskerm
menswaardigheid. Die massas van mense is net die begin om al die regte, vryhede en regmatige belange van die mens
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samelewing en die mensdom te bou. Dit is die sleutel tot 'n persoon se welstand, hede en toekoms in Rusland, die
bevolking van die wêreld in ons tyd van oorgang van demokrasie om volhoubare menslike ontwikkeling. Dit is die
essensie begin ons oë 'n tweede Verligting.
Die terrein is hoofsaaklik vir die opstel van vyf jaar
2008/09/09  2013/09/09
Die huidige tyd word weerspieël in die dagboek en ander afdelings
Hou koers die vlak van geluk in Rusland
Gradeer menswaardigheid beskerming in Rusland
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